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A Harangláb:
A tervezésnél fontos szempont volt a szimbolika, a tervezési helyszín, és „2008 a
Biblia éve” programsorozat fontosságának kiemelése.
Olyan formát és ahhoz tartozó ideológiát kerestünk, ami ha kicsiben is, de visszaadja a
Biblia időtlenségét. Bár a haranglábnak formabontó az alakja, mégis arányainak szépsége,
szerkezetének egyszerűsége és formája egyfajta örökérvényűséget hordoz magában.
Formáját tudatosan úgy alakítottuk, hogy két „fő nézete” szabályosságot sugalljon, azt
körbejárva mégis mindig változzon, minden nézetből új arcát mutassa.
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használata,
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variáció – fa, fém, műkő) és az anyaghoz szervesen kapcsolódó, a hagyományokat követő
szerkezet együttesen tartja magasban a harangot.
A kapuszerű, hat síkból álló szerkezet szimmetrikus felépítésű, legmagasabb pontja 5 méter,
legnagyobb szélessége közel 1,7 méter. A „kapu” belső mérete 75 centiméter. A lapok 50
centiméter szélesek.
A haranglábat azonos formára, három anyagból – 3 variációban terveztük meg. Mindhárom fajta
más, mégis hasonló szellemiséget hordoz magában.
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Fa:
A fából tervezett harangláb variáció lapjai 6 centiméter vastagságúak. A fa elemekből
álló

lapok

hosszirányba

szélesítő

toldással,

tömbösítve

(ragasztva),

kereszt

irányba

hevederekkel megerősítve állnak össze. A szintén fa anyagú hevederek szabálytalansága (kis
szögben való eltérések) a rétegek elmozdulását hívatottak akadályozni. A fa szerkezetet a
földhöz közeli részen a talajnedvességtől fém elemek védik, a földtől 8 centimétert tartják
el. Az alsóhoz hasonló módon kialakított és elhelyezett fém elemek tartják egyben a lapokat,
és helyén a harang tengelyét is.
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Fém:
Az 50 centiméter szélességű hengerelt acéllemezek éleiken hegesztéssel illeszkednek. A
lemezeket a földben beton alaptest fogja be, erre a földréteg és a fű ül, mintha a szerkezet
a földből nőtt volna ki.
A fém lapokon helyenként savmaratva szöveg jelenik meg, bizonyos szavak a lemezt teljesen
átlyukasztva

árnyékot

vetnek

a

másik

lemezre,

így

ott

fénnyel

írt

szavak

lennének

olvashatók.
A megjelenő szövegek eredeti részletek lehetnének a Vizsolyi Bibliából, valamint adatok,
információk róla, amelyeket a település lakói és vezetői jelölhetnének ki, így emléket
állítva a Biblia fordítóinak és nyomtatóinak az utókor számára.

3

Műkő:
A műkő variáció a fához hasonlóan 6 centiméter vastag (sűrűn vasalt) lapokból áll
össze. A függőleges lapokat beton alap fogja be, egymáshoz a zsaluzáskor beillesztett fém
alkatrészekkel kapcsolódnak.
A műkő, anyagából és technológiájából eredően szabad alakítást enged.
Egyik megoldásként, a fényt átengedő üveglapok élére való elhelyezését képzeltük el,
véletlenszerű elrendezésben, a műkőlapban.
Ezzel a kialakítással a különböző szögben álló lábakat, különböző napszakban „világítaná át”
a nap fénye.
A műkő elkészítéséhez a helyi kövek használatát javasoljuk.
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